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  Podmienky projektu Učíme sa spolu online 2021/2022 

V marci 2020 ostali po prvý raz na Slovensku zatvorené školy aj predškolské zariadenia. K tomuto rozhodnutiu došlo 
v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu Sars-Cov-2 a ochorenia Covid-19. Zatvorené školy postavili pred novú situáciu 
deti i učiteľov, ktorí museli vedomosti žiakom odovzdávať novým spôsobom. O čom sa dlho hovorilo, sa zrazu stalo 
skutočnosťou. Vzdelávanie sa presunulo do online prostredia a v mnohých prípadoch bolo učivo zredukované na 
kľúčové oblasti. V tomto období sa Nadácia ZSE rozhodla túto situáciu aspoň čiastočne uľahčiť a využiť potenciál 
našich výnimočných učiteľov. Vďaka učebným materiálom, ktoré pripravili, sme vytvorili webovú stránku 
www.vynimocneskoly.sk so zaujímavým obsahom pre žiakov, rodičov aj učiteľov.   

Od zverejnenia prvých príspevkov prišlo k opakovanému zatvoreniu škôl na dlhší alebo kratší čas. Takmer všetci 
žiaci na Slovensku sa opäť dostali do situácie, kedy sa na vyučovanie pripájali online, mnohí žiaci nemali vôbec 
prístup k výučbe. Otázka, či žiaci a študenti majú šancu vymeškané hodiny niekedy dobehnúť sa stala čoraz 
naliehavejšia.  

Uvedomili sme si, že materiály vytvorené výnimočnými učiteľmi sú užitočné nielen v čase dištančnej výučby, ale 
môžu byť nápomocné kedykoľvek v priebehu školského roka na doplnenie či vysvetlenie chýbajúceho učiva. 
V Nadácii ZSE sme sa preto v školskom roku 2020/2021 rozhodli zrealizovať pilotný ročník projektu Učíme sa spolu 
online. V spolupráci s vybranými učiteľmi sa nám podarilo obsah webstránky www.vynimocneskoly.sk rozšíriť 
o takmer 200 nových video príspevkov doplnených o pracovné listy či iné zaujímavé pracovné pomôcky. Obsah 
stránky ostáva naďalej dostupný pre širokú verejnosť.  

V rozvoji portálu by sme chceli pokračovať aj naďalej a radi by sme ho rozšírili o materiály z ďalších predmetov 
a ročníkov. Nadácia ZSE v školskom roku 2021/2022 podporí učiteľov základných a stredných škôl, ktorí majú 
záujem participovať na rozvoji webstránky www.vynimocneskoly.sk.    

CIELE PROGRAMU: 

 rozšíriť portfólio vzdelávacích materiálov prístupných širokej verejnosti na webstránke 
www.vynimocneskoly.sk 

 podporiť učiteľov základných a stredných škôl v príprave materiálov spracovaných do digitálnej formy 
 posilniť zručnosti zapojených učiteľov v práci s videomateriálom  

Prostredníctvom projektu Učíme sa spolu online chceme ponúknuť zapojeným učiteľom príležitosť osvojiť si či 
posilniť vedomosti súvisiace s prípravou vizuálnych materiálov. Súčasťou projektu je spolupráca podporených 
učiteľov s kreatívnym štúdiom Cukru production. V závislosti od konkrétneho projektu si môžu učitelia osvojiť prácu 
s videom (kamera, zvuk, strih, postprodukcia), môžu si vyskúšať vytvoriť online kvízy, infografiky, zvukové nahrávky, 
fotonávody. Realizácii projektu bude predchádzať individuálna konzultácia so štúdiom, ktorá podporeným učiteľom 
pomôže nastaviť si adekvátne ciele a formu výstupov uverejnených na stránke www.vynimocneskoly.sk.   

AKÉ PROJEKTY CHCEME PODPORIŤ: 

 projekty učiteľov základných a stredných škôl, ktorých výstupom budú učebné materiály určené pre širokú 
verejnosť uverejňované na webstránke www.vynimocneskoly.sk  

 učebné materiály môžu byť spracované v rôznych formátoch – video, pracovné listy, interaktívne materiály, 
pútavé infografiky, zvukové nahrávky... 

 učitelia žiadajúci o podporu by mali v rámci projektu spracovať 20-30 príspevkov 
 predkladateľ projektu si sám zvolí, pre aký predmet a ročník budú jeho výstupy určené, prípadne môže ísť 

o prierezovú tému (popri prírodovedných predmetoch, uvítame projekty zamerané na humanitné predmety 
– slovenský jazyk, dejepis, etická výchova, cudzie jazyky...)  

 projekty učiteľov, ktorí majú záujem naučiť sa a vyskúšať nové možnosti odovzdávania vedomostí žiakom 
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ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV: 

Predkladateľ môže na realizáciu projektu žiadať finančnú podporu do výšky 2 500 eur. Finančné prostriedky môžu 
byť použité na: 

 zakúpenie potrebného technického vybavenia  
 nákup licencií, software a ďalších nástrojov/programov potrebných na realizáciu výstupov, predplatenie 

fotobanky apod. 
 poskytnutá finančná podpora môže byť použitá aj ako odmena pre realizátora projektu za čas venovaný 

realizácii projektu 
 
V prípade podpory projektu bude uzatvorená Zmluva o poskytnutí finančného prostriedku s predkladateľom 
projektu, teda s učiteľom. Finančné prostriedky z programu nie je možné použiť na odmenu tretím stranám za 
spracovanie a tvorbu učebných materiálov. Nadácia ZSE poskytuje nad rámec poskytnutej finančnej podpory 
odborné konzultácie a spoluprácu pri príprave materiálu s kreatívnym štúdiom Cukru production.  

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

16.9.2021 Vyhlásenie programu 

13.10.2021 Uzávierka predkladania projektov 

15.10. - 28.10.2021 Hodnotenie projektov externou hodnotiacou komisiou a Správnou radou Nadácie 

18. 11.2021  Zverejnenie výsledkov 

19.11.2021 – 30.6.2022 Realizácia podporených projektov 

30.6.2022 Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov  
 

PREDKLADANIE PROJEKTOV 

Projekty do programu môžu byť predložené len prostredníctvom online formuláru uverejnenom na 
www.nadaciazse.sk. Vyplnenie online formuláru je jednoduché, pri vypĺňaní postupujte podľa nasledovných krokov: 
 

1. Registrácia: Registráciu je potrebné vyplniť len raz, na jej základe bude na e-mailovú adresu uvedenú pri 
registrácii odoslaný e-mail, ktorý je potrebné potvrdiť. Ak nemáte e-mail v prijatej pošte, skontrolujte si 
priečinok nevyžiadanej pošty.  Registrácia na stránke je potrebná aj v prípade, že ste sa o podporu 
z Nadácie ZSE uchádzali v minulosti v niektorom grantovom programe. Zapamätajte si prihlasovacie meno 
a heslo, budete ho potrebovať pri príprave projektu aj záverečnej správy v prípade podpory.  

2. Prihlásenie: Prihláste sa do formulára svojimi prihlasovacími údajmi. 
3. Vyplnenie a odoslanie formuláru.  

 
Na prácu s online formulárom odporúčame používať internetové prehliadače Mozilla Firefox a Google Chrome. 
Prehliadač Internet Explorer nemusí podporovať všetky funkcie formulára. 
Do online formuláru máte možnosť vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky programu, 
resp. do odoslania svojej žiadosti. Po odoslaní vašej žiadosti si budete môcť svoju žiadosť už iba prečítať, bez 
možnosti uvádzania ďalších zmien. V prípade, že svoj projekt neodošlete do termínu uzávierky, nebudete už mať 
možnosť sa k svojmu projektu vrátiť, vyplnené informácie neostanú v systéme uložené. Termín uzávierky projektu 
je 13.10.2021 do 23:59. 
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K projektu je potrebné predložiť tieto prílohy: 

 kópia občianskeho preukazu 
 kópia hlavičky bankového účtu 

 
Bližšie informácie a konzultácie k programu a projektovým zámerom poskytne v pracovných dňoch Katarína 
Fajtáková mailom: nadaciazse@zse.sk alebo telefonicky: 0908 718 085. Konzultácie projektov nie sú povinné, 
odporúčame však konzultovať zámery projektu, najmä ak si nie ste istí priechodnosťou vášho zámeru či 
oprávnenosťou niektorých položiek rozpočtu. 
 
Vo formulári programu požadujeme od predkladateľa projektu tiež osobné údaje v rozsahu: dátum narodenia, rodné 
číslo, číslo občianskeho preukazu a štátna príslušnosť. Nadácia ZSE je ako združenie majetku povinná v rámci plnenia 
povinností ustanovených zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane 
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) realizovať identifikáciu 
osôb, ktorým majú byť poskytnuté finančné prostriedky z majetku Nadácie ZSE. Identifikáciou podľa predošlej vety je 
potrebné rozumieť aplikovanie zásady poznaj svoju protistranu a konkrétne,  pri fyzickej osobe, zistenie mena, 
priezviska, rodného čísla, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu 
totožnosti štatutárneho orgánu, ktorý koná za právnickú osobu. Bez poskytnutia uvedených údajov žiaľ nie je možné 
sa do programu zapojiť.   

Predkladateľ projektu si je vedomý a súhlasí s tým, aby Nadácia ZSE vykonala komplexné interné posúdenie jeho 
projektu a Predkladateľa z hľadiska previerky integrity, identity a súladu. Nadácia ZSE pri uvedenom posudzovaní 
prihliada v primeranom rozsahu aj na podmienky a pravidlá jej zakladateľa týkajúce sa skupiny ZSE obsiahnuté 
v Etickom kódexe, ktorý je dostupný na internetovej stránke http://www.skupinazse.sk/sk/O-spolocnosti/Etika-a-
transparentnost. 

 

 


